
KLEURRIJKE 
VERLEIDINGEN IN 
DE SUPERMARKT 
STIMULEREN DE 
VERKOOP VAN 
GROENTEN EN 
FRUIT 
HOE NUDGING CONSUMENTEN KAN 
AANSPOREN OM MEER GROENTEN EN 
FRUIT TE KOPEN



NUDGES DIE GEDURENDE DE ZES WEKEN WERDEN TOEGEPAST

Vier topborden met de tekst: ‘in deze winkel kopen klanten gemiddeld 4 soorten groente en fruit’. 
Borden met: ‘meest gekochte groente in deze winkel’ en ‘meest gekochte fruit in deze winkel’. 
Deze borden communiceren een sociale norm: groenten en fruit kopen is normaal als je boodschappen 
doet. Mensen zijn onbewust geneigd om hun keuzes op een sociale norm te baseren; mensen 
doen graag wat anderen doen. 

Inlays in alle winkelwagens en winkelmandjes 
met de tekst: ‘plek voor uw groente en fruit’ 
en op de inlays in de winkelwagens daarnaast: 
‘meest gekochte groente in deze winkel’. 
Deze teksten spelen ook in op de sociale norm.

14 posters binnen en buiten de supermarkt met de tekst: 
‘meest gekochte groente in deze winkel’ en ‘meest 
gekochte fruit in deze winkel’.

Bij 30 verschillende producten schapkaartjes met 
de tekst: ‘lekker op’ en ‘lekker met’, gevolgd door foto’s 
van drie soorten groenten of fruit die goed combineren 
met het betreffende product om mensen te inspireren.

Een toegangspoortje 
en een vloersticker 
bedrukt met 
verschillende 
soorten groenten en 
fruit om klanten bij 
binnenkomst alvast 
in de gezonde 
mindset te krijgen. 

INZETTEN OP 
GEDRAGSVERANDERING MET 
HET GA VOOR KLEUR LAB
Meer groenten en fruit eten vraagt om een gedragsverandering. 
Kiezen voor groenten en fruit kan bijvoorbeeld op andere 
momenten van de dag, op andere plekken of in grotere 
porties. Omdat Nederlanders vrijwel alles wat ze eten kopen 
in de supermarkt3, is de supermarkt de ideale plek om de 
consumptie van groenten en fruit te stimuleren.

Consumenten maken dagelijks gemiddeld 
tweehonderd voedselkeuzes1. Deze keuzes zijn 
sterk beïnvloedbaar door de omgeving omdat 
ze meestal impulsief en onbewust gemaakt 
worden2. Hoe kan de supermarkt consumenten 
een duwtje in de juiste richting geven en helpen 
bij een gedragsverandering? Het Ga voor Kleur 
Lab van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit 
(NAGF) onderzocht het met nudging in een Dirk-
supermarkt in Den Haag.

WAT IS NUDGING?
Nudging is het geven van een 
subtiel duwtje in de juiste richting. 
Het is een eenvoudige manier om 
gedrag te veranderen zonder de 
keuzevrijheid van consumenten aan 
te tasten. Nudging richt zich met 
name op automatisch en onbewust 
keuzegedrag 9,10. De term werd in 
2008 voor het eerst door Thaler en 
Sunstein als volgt beschreven: ‘Ieder 
aspect van de keuzearchitectuur 
dat het gedrag van mensen op een 
voorspelbare manier beïnvloedt 
zonder daarbij keuzes te beperken 
of op een significante manier de 
economische prikkels te veranderen.’ 
Een goed voorbeeld van nudging is 
Holle Bolle Gijs in attractiepark de 
Efteling. Deze pratende prullenbak 
vraagt vrolijk om afval en bedankt 
daarna. Kinderen rapen zelfs 
enthousiast afval van de grond om 
het weg te kunnen gooien.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
In oktober en november 2018 is een Dirk-
filiaal in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg 
gedurende zes weken omgetoverd tot Ga Voor 
Kleur Lab. In de winkel, die een representatief 
klantenprofiel heeft, zijn verschillende nudges 
ingezet om de groente- en fruitverkoop te 
bevorderen. Deze nudges zijn ontwikkeld aan 
de hand van inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek en in de huisstijl van de supermarkt 
ontworpen en geplaatst. Om te voorkomen dat 
de nudges beïnvloed zouden worden, zijn geen 
prijsstrategieën zoals extra aanbiedingen ingezet. 



POSITIEVE RESULTATEN
De resultaten van het onderzoek zijn positief: 
nudging stimuleert de verkoop van groenten 
en fruit. Alle veranderingen in de verkoop van 
groenten en fruit werden vergeleken met een 
Dirk-supermarkt waar geen nudging plaatsvond. 
Hoewel in beide supermarkten in 2018 minder 
groenten en fruit verkocht werden dan in 
2017, was de daling in de supermarkt tijdens 
het Ga voor Kleur Lab 6,6 procent, tegenover 
14,0 procent in de supermarkt zonder Ga 
voor Kleur Lab. Ook was de dalende verkoop 
gedurende het experiment minder sterk dan 
in de zes weken voor en in de zes weken na 
het onderzoek (zie figuur 1). De minder sterke 
daling was vooral te zien bij de verkoop van 
groenten. Op basis van dit onderzoek kan niet 
worden verklaard waarom de verkoop van 
groenten en fruit in beide supermarkten in 2018 
achteruit ging. Uit het onderzoek blijkt verder 
dat individuele nudges geen aantoonbaar 
effect hebben. Dit inzicht komt overeen met 
eerdere internationale studies waaruit blijkt dat 
er juist een combinatie van nudges nodig is om 
koopgedrag in de supermarkt te beïnvloeden4. 
Klanten lieten weten dat ze niet doorhadden 
dat er nudges in de supermarkt waren en staan 
positief tegenover nudging op groenten en fruit. 

HOE IS HET ONDERZOCHT?
Om te onderzoeken of de combinatie van 
nudges tot een stijgende verkoop van groenten 
en fruit leidde, zijn de kassagegevens in 
kilogram per honderd klanten geanalyseerd. 
De data van de zes weken voor, de zes 
weken tijdens en de zes weken na het Ga 
voor Kleur Lab zijn vergeleken met dezelfde 
periode in 2017. De veranderingen in de 
verkoopcijfers zijn vervolgens vergeleken 
met de controlesupermarkt. Waar mogelijk 
zijn de effecten van de individuele nudges 
gemeten. Ook is er voor en tijdens het Ga 
voor Kleur Lab een vragenlijst afgenomen in 
beide supermarkten om te onderzoeken of de 
nudging werd opgemerkt, en om erachter te 
komen hoe klanten tegenover nudging staan. 

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd 
door een team van onderzoekers van de Vrije 
Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht, 
Amsterdam UMC - locatie VUmc, Amsterdam 
UMC - locatie AMC en het Voedingscentrum. 

WEKELIJKS WISSELENDE NUDGES

Een receptschap met een groenterijk recept 
dat inspeelt op gemak en inspireert. 

Vers fruit bij het yoghurtschap met de tekst: 
‘lekker bij yoghurt’, om klanten te inspireren en 
impulsaankopen te stimuleren.

Fruitpakketjes bij de kassa in met groente- en fruit 
bedrukte manden met daarin twee of vier stuks 
fruit, om impulsaankopen te stimuleren en 
te inspireren.

Bij een groente- of fruitaanbieding een maximum 
hoeveelheid communiceren om de kwaliteit te 
benadrukken en een gevoel van schaarste te creëren. 

Een laaggeprijsde groente- of fruitdeal direct bij 
binnenkomst, gebaseerd op het Diderot-effect: als de 
consument eenmaal iets koopt, leidt dit tot meer aankopen. 

Figuur 1. 
De gemiddelde 
percentuele daling 
in de verkoop van 
verse groenten en fruit 
in kilogrammen per 
100 transacties in de 
voormeting (week 34 
t/m week 39), tijdens 
het Ga Voor Kleur Lab 
(week 40 t/m week 
45) en in de nameting 
(week 46 t/m week 51) 
in de controle- en 
interventiesupermarkt. 

Gemiddelde percentuele daling in de verkoop van verse 
groenten en fruit (in kilogram/100 transacties) t.o.v. 2017.
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HOE NU VERDER?
Het Ga voor Kleur Lab laat zien dat 
consumenten met een paar simpele nudges 
zijn aan te sporen om meer groenten en fruit 
te kopen in de supermarkt. De resultaten van 
het Ga voor Kleur Lab zijn gebaseerd op de 
bevindingen in één interventiesupermarkt 
en één controlesupermarkt gedurende zes 
weken. Daarom is het nu belangrijk dat andere 
supermarkten ook aan de slag gaan en 
nudging inzetten om de groente- en fruitverkoop 
gedurende een langere periode te stimuleren. 
Daarbij is het belangrijk dat de nudges niet 
worden gecombineerd met prijspromoties, 
omdat het effect van prijs dan misschien een rol 
speelt. Verder is het raadzaam om de set van 
nudges na drie weken te vernieuwen, omdat 
het effect na drie weken lijkt af te vlakken. 

WAAROM GROENTEN EN FRUIT?
Mensen denken vaak dat ze voldoende 
groenten en fruit eten. Toch haalt maar 
één op de tien Nederlanders de door het 
Voedingscentrum aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheden van 250 gram groenten en 200 
gram fruit5,6. Het eten van voldoende groenten 
en fruit kan overgewicht, chronische ziekten als 
diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde 
vormen van kanker helpen voorkomen. 
Daarnaast zorgt een eetpatroon dat rijk is aan 
groenten en fruit voor een lagere ecologische 
voetafdruk7,8. Het levert dus gezondheidswinst 
op én draagt bij aan een beter milieu.
 

OVER NAGF
Om de consumptie van groenten en fruit in 
Nederland te stimuleren is in 2017 het Nationaal 
Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) gestart. 
Het NAGF is een samenwerkingsverband van 
overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties die bestaande initiatieven bundelen 
en versterken. Samen zetten we in op meer 
groenten en fruit voor alle Nederlanders.

OVER GA VOOR KLEUR 
Ga voor Kleur is een positieve boodschap voor 
de consument. Met Ga voor Kleur zetten we 
groenten en fruit in het zonnetje. We benadrukken 
de veelkleurigheid van groenten en fruit om 
maaltijden extra lekker en gezond te maken. We 
geven tips om met groenten en fruit kleur toe te 
voegen aan het ontbijt, de lunch, tussendoortjes 
en de warme maaltijd. 

HET GA VOOR KLEUR LAB: 
EEN UNIEK EXPERIMENT 
Uit eerder wetenschappelijk onderzoek 
weten we dat nudging een effectief 
middel kan zijn om gezond gedrag in de 
supermarkt te beïnvloeden. Er zijn studies 
uitgevoerd die prijspromoties onder de 
loep namen11, en informatieverstrekking 
zoals posters, advertenties of labeling 
van gezonde producten12. Ook zijn er 
studies gedaan specifiek naar de plek in 
de supermarkt waar gezonde producten 
het beste aangeboden kunnen worden13. 
Al deze studies vonden positieve 
resultaten, maar hadden slechts 
beperkt impact op het koopgedrag van 
consumenten. Om het effect te vergroten 
is met het Ga voor Kleur Lab voor het 
eerst geprobeerd om verschillende 
nudgingstrategieën te combineren. Dit 
type onderzoek is in Nederland nooit 
eerder uitgevoerd en is dus uniek. De 
resultaten bieden inzicht in het effect van 
verschillende nudgingstrategieën samen 
en zijn een voorbeeld voor supermarkten 
die consumenten willen aanmoedigen om 
meer groenten en fruit te kopen.  

“  Wij streven ernaar de gezonde keuze in de supermarkt zoveel 
mogelijk te stimuleren en zijn achter de schermen volop bezig met 
manieren om deze boodschap over te brengen. Het gebruik van 
nudges is dus ook voor ons een heel waardevol experiment.”

Arie van Doesburg, 
Senior Unit Manager bij 
Detailresult Groep

“ In het preventieakkoord 
hebben supermarkten 
afgesproken te streven naar 
een jaarlijkse consumptiegroei 
van producten uit de Schijf 
van Vijf en consumenten te 
verleiden deze producten 
te kopen. Met het Ga voor 
Kleur Lab bieden wij de 
supermarkten concrete 
handvatten om dat te doen.”

Karin Bemelmans, 
Coördinator Nationaal Actieplan 
Groenten en Fruit

“ Dit onderzoek is uniek,  
zoveel nudges zijn nooit  
eerder tegelijk getest in  
de supermarkt.”

Jaap Seidell, Hoogleraar 
Voeding en Gezondheid Vrije 
Universiteit Amsterdam 
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